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گـــــــزارش

از بچگی دغدغه
عکاسی ورزشی را
داشتم
با مریم مجد ،تنها عکاس زن
ایرانی ،که از سوی AIPS
به عنوان یکی از  10عکاس
ورزشی برتر قاره آسیا 2018
انتخاب شده است

الهام فیروزبخت

 29اردیبهشــت  97انجمــن خبرنگاران
و عکاســان ورزشــی ( )AIPSفراخوانــی
برای اولین جشنواره برترین آثار ورزشی
منتشــر کرد .بعد از ارسال  1273اثر از 119
کشــور ،آثــار در مراحل مختلف بررســی
شــد تا اینکــه در نهایت در مراســمی که
در لــوزان و همزمــان با هشــتاد و دومین
کنگــره ایپس برگزار شــد ،برترینها مورد
تقدیر قــرار گرفتنــد .البته این جشــنواره
 10اثر برتر هر قاره را هم مشــخص کرد که
در این بین نام ســه تن از عکاسان ایرانی
میدرخشــید .امیــن محمــد جمالــی با
اثــر «ورزش و رقابــت با عشــق ،اعتماد
و ایمــان» ،مریــم مجــد بــا اثــری درباره
خواهــران منصوریان و نعیــم احمدی با
گزارشــی که محورش ورزش زنان است
توانســتهاند ســه نفر از برترینهای آســیا
باشــند .مریم مجد متولــد  1365و فارغ
التحصیل رشــته عکاسی از دانشکده هنر
و معمــاری اســت که بــا او بــه گفتوگو
نشستهایم.

چــرا عکاســی ورزشــی؟ این بــه عالقهتــان به
ورزش برمیگردد؟
آشــناییام بــا دوربین برمیگردد به ســالهای دوم-
سوم ابتدایی .دوره راهنمایی هم تفریحی با دوربین
آنالــوگ عکاســی میکــردم ،امــا در دوره دبیرســتان
چــون در رشــته ســینما تحصیــل میکردم ،داســتان
عکاســی کــردن برایــم جدیتــر و هدفمندتــر شــد.
یعنی از ســال  82عکاسی برایم به صورت آکادمیک
و از سال  84عکاسی به شغلم تبدیل شد .اما دغدغه
عکاســی ورزشــی برمیگــردد بــه ســالهای پیــش از
حضــورم در مطبوعات .چون خودم ورزش حرفهای
میکردم و همیشــه نبود یک عــکاس حرفهای حین
برگــزاری مســابقات بــه وضــوح حــس میشــد .فکر
میکنــم هــر کســی کــه در دوره نوجوانــی بــه ورزش

میکــردم و توانســتم دوبــار مــدال نقــره کســب
کنــم .بعدتــر تنیــس و والیبــال را بــه صــورت
حرفــهای دنبــال میکــردم .ولــی این ســالها به
خاطــر درگیریهــای شــغلی ورزش را ادامــه
نــدادم اما بعضی روزها که برای عکاســی از تیم
والیبال بانوان به ســالن تمرین میروم به اصرار
بچههای تیــم دوربین را کنار میگذارم و دســتی
به توپ میرسانم.
چطــور وارد مطبوعات شــدید و اصــاً چرا این
حوزه را انتخاب کردید؟
حدوداً  15ســال است که در حوزههای اجتماعی
و ورزشی عکاســی میکنم .در دوران دانشجویی
برای خبرگزاری ایســنا عکاسی میکردم ،اما این
دوران بــه نوعی کارآموزی بود .چرا که ایســنا این

حرفــهای مشــغول اســت دوســت دارد حداقل یک
عکس باکیفیت و البته حرفهای از این دوران داشــته
باشد.اگر به  14 -15سال پیش برگردیم ،تقریباً تمام
هم ســن و ســاالن مــن کــه در دوره نوجوانــی ورزش
میکردنــد خــوب حرفــم را درک میکنند کــه در آن
دوران عکسهای ورزشی تنها منوط به بخش اهدای
جوایز بوده و طبیعتاً عکسها ،عکسهای با کیفیتی
نبودنــد .ایــن شــد که ســراغ عکاســی ورزشــی رفتم.
اما خوشــبختانه چند سالی اســت که این رشته رواج
پیدا کرده و این رشــته دیگر آن رشــت ه محدود ســابق
نیست.
در ســالهای نوجوانی چه ورزشــی میکردید؟
هنوز هم ورزشکار باقی ماندهاید؟
دوران ابتدایــی در رشــته دو ومیدانــی ورزش
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امــکان را بــرای مــا فراهم کرده بود کــه به عنوان
دانشجویان رشته عکاسی ،عکسهایی که گرفته
بودیــم را روی ســایت قــرار دهیــم و عکسهای
مــا هــم در کنار کارهای عکاســان حرفــهای دیده
شــود .امــا بعــد از ایســنا بــه عنــوان عــکاس در
روزنامههــای حیــات نــو ،اعتمــاد ملــی ،اعتماد،
شرق ،فرهنگ و آشتی ،همشهری ،گروه مجالت
همشــهری و مجلــه زنــان مشــغول بــه فعالیت
شدم.
تــا به حــال از ورزش مردان عکاســی کردهاید؟
یا فقط در حوزه عکاســی از ورزش بانوان مشغول
فعالیت هستید؟
بلــه؛ عکاســی از فوتبال مــردان را بــرای اولین بار
ســال  1387در بازیهــای مقدماتی جام جهانی

